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 دأمحَ ن مذهب اإلمام الزاين فهو املشهور مِ  د حَ ه د حَ  ا القول الثاين أن أم  ،م الناس إال ذا األمرلَ سْ وال ميكن أن يَ 
هو  ، إًذامسلم مُ اح ا دَ بَ تَ سْ يُ  ل إىل درجةٍ ا يصِ ه موم به احلجة مبعىن أن احلديث عندهم ما تقُ  إن  :وقالوا يف ذلك

ه كان إن  ((نا ؟ الز القرآن شة ما هي بنصّ الفاحِ  ،نالقرآ ة بنصّ شَ احِ بالفَ  قَ حَ لْ ب أن يُـ فيجِ  القرآن ص ة بنَ شَ فاحِ 
ي عن كِ الثالث فإنه حُ  ا القولُ أم  ،بر غَ ه ويُـ د غريُ لَ ن وجيُْ م احملصَ جَ رْ ه طريق الزنا فيُـ وعليه يكون هذا طريقُ  )) فاحشة

بالنسبة للطباع السليمة  هذا حقيقةً ه الطباع تقذر ال تألفُ سْ ه مُ وكونُ  ،اضعيف جد  ه قولٌ رمحه اهللا ولكن  أيب حنيفة
نقول  اهم على هذا األمر نعم فكيف أنل كُ   لوطم ة قوْ م هؤالء أُ  ،ه؟ تألفُ ه وال الع املريضة تألفُ ا ة للطبَ بَ لكن بالنسْ 

اه نَ يْـ يل ما حكَ قِ  ها ولوال أنّ يف جد ه فهذا القول ضعِ واب أن فالص  ؟ع بالتعذيبردَ ال يُ  ع املِهيَنةبَا ر يف الط ذَ تقْ سْ اللي يُ 
 ه ضعيف للغايةلكن.  

  .... :الطالب
املذهب ب ما هواملذهب االصطالحي  فاملراد أمحدذهب اإلمام املذهب إذا قيل مَ  ف أن أنت تعرِ  :الشيخ

ه إىل بَ سِ كن أن ننْ ا ميفلذلك مالف املذهب االصطالحي ا يكون مذهب اإلمام الشخصي خَ الشخصي أحيانً 
  .اصطالًحا نعم أمحداإلمام 
  .... :الطالب
يشرب  يُرتكون يـَُعزرون حىت الليأم ما هم يقولون  ما فيه حدّ  أنه يقولون الليدول هم هيعين؟  ايرً تعز  :الشيخ

  .عزرالبول والغائط يُ 
  ... :الطالب
 ال القتل وال  حد إىل ل ير يصِ زِ التع يرون أن أم  بيعيفى ا الطكتَ يُ م يرون أنه هل أ  ..عاد  ما ندري :الشيخ

 ليس مبجمع عليه. عليه ما هو مبجمعالقتل  ير إىل حدّ زِ صول التعوُ  ألن  
  .....:الطالب
 ( :ن الفائدة هذه وهي قولهينا مِ طيب املهم اآلن انتهَ  ،ابيجينا إن شاء اهللا يف القرآن قريبً  ...فيه عقوبة  :الشيخ

   ))تأتون الفاحشة أئنكم ل
نعم  ))كم بها من أحد من العالمين ما سبقَ  (( :هعن العمل السيئ لقولِ  رُ ف نَـ ما يُـ  رُ كْ ه ينبغي ذِ ن فوائد اآلية أن ومِ 

  ؟كونه منفرًا  ما وجهُ 
  ...: الطالب
هم تكون ن بعدَ ون ا وكذلك آثام مَ رُ ذَ عْ فهم ما هلم قدوة حىت يُـ  ،عليهم ن بعدهم تكونُ ا وآثام مَ وأيضً  :الشيخ
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مو هو م عن الفائدة هذا وف بالشرع حنن نتكلّ هذا معرُ  )) ن أحد من العالمينكم بها مِ ما سبقَ ((  ،عليهم
 عملوا عمًال مثًال أي ناس  م نقول هلؤالء القو ما ينفر عن العمل السيئ فمثًال  رُ كْ ه ينبغي ذِ أن  ... بالنسبة هلم

  .قتدى مرهم أن يُ ال قدوة هلم وحنذ  على أنه همخبَ وَ نُـ م عليه لِ تَ قْ بِ ا نقول هذا ما سُ جديدً 
أئنكم لتأتون الفاحشة  (( :هسلوب يف اللغة العربية لقولِ يه األُ ضِ ر مبا يقتَ مر املنكَ تأكيد األَ ا ن فوائد اآلية أيضً ومِ 
  ؟م معرتَُفون بهد هذا األمر مع أ ك َؤ الم للتوكيد طيب فيه هنا سؤال كيف يُـ ) للتوكيد والإن ـإن (ف ))

   ... :الطالب
ؤكد إال إذا كان ا يه موف يف علم البالغة أن نا على التأكيد واملعرُ اهلمزة هي للتوبيخ واإلنكار لكن كالمُ  :الشيخ

  .منِكرًا أو ُمتَـَردًدا
  .... :الطالب
ش و تهم هلذا الفعل ممارسَ  ر فإن كِ نْ املنكر كامل ل غريُ عَ حال املخاطب أن جيُ  اةُ طيب مراعَ  ،ة اخلربي مهَ ِأل  :الشيخ
هذا  ريُ نعم ونظِ  ،امنكرً  هونون ذلك وال يرُ يحُ بِ م يستَ ي أ ضِ م تقتَ  ال؟ حاهلُ فاحشة وال  كونَهون  رُ ؟ أم ينكِ ييقتضِ 

 ن؟ ما فيه شك لكن قال ذلك مِ املوت فيه شكة دَ والالم مؤك  )إن( ))كم بعد ذلك لميتون ثم إن  (( :قوله تعاىل
 قَـ ن أَ ر للموت ألن مَ نكِ املل هؤالء املشركني فعل عْ فِ  أجل أن عِ تَ باملوت فال بد أن يسْ  ر له فهؤالء الذين قيل هلم د: 

  وا فاحشة أي نعم.رين لكا كاملنكِ ا سائغً ا أمرً وا وال يبالون ا ويروَ سُ أئنكم لتأتون الفاحشة كوم ميارِ 
  ...... :الطالب
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم  (( :قالذا ذكر ابتداء اخللق وانتهائه وهل .. يفمو هو ها اهللا ساقَ  نِأل  ؛ال :الشيخ

   ))إنكم يوم القيامة تبعثون 
إىل  ]29:[العنكبوت)) اْلُمنَكرَ  نُكْم لََتْأتُوَن الرَجاَل َوتـَْقطَُعوَن السِبيَل َوتَْأتُوَن ِفي نَاِديُكمُ إِ  (( :مث قال تعاىل

يف  ليكون ذلك أبلغَ  وّ عُ ة اليت عليها املدْ ئَ ي اف الس يع األوصَ ر مجَِ كُ ذْ ة ينبغي أن يَ يَ اعِ الد  يف هذا دليل على أن  آخره
  .ذكر عدة أوصاف هه وردعه ألنتوبيخِ 

ل ع السبيطْ والفساد غري الفاحشة اليت هي اللواط وهي قَ  ن الشرّ مِ  لوطفوائد اآلية ما كان عليه قوم  ها ِمننومِ 
  .ديد اآلناجلس رْ دَ اليهم ونبدأ ر يف نادِ وإتيان املنكَ 

  .... ألن اللي يدعو ر باملعروف والناهي عن املنكرقول بدل الداعية اآلمِ نما  ....:الطالب
 أحوال الشخص املدعو - بَعد-  تراعىن هذا الشيء وميكن نقول هذي هم مِ رَ جل أن ينف أل هو يدعو :الشيخ

ون عن ن باملعروف وناهُ رو ا آمِ اة وهم أيضً عَ ل عليهم الصالة والسالم دُ سُ الر  ألن  عوتراعى أحوال الشخص املد
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  .املنكر نعم
  ...كيفية قتله... :الطالب
د عن الصحابة إذا رأى ما دام كله ورَ  ،ى وأبلغه يرجع إىل رأي اإلمام مبا يراه أنكَ أن  ه الذي نرىة قتلِ كيفي   :الشيخ

  .هلُ عَ دع فيفْ غ يف الر هو أنكى وأبلَ  ينظر ما مجْ ق والر لى شاهِ ن عمِ  اءٌ قَ إلْ اإلحراق و 
  .... :الطالب
د به مصلحة أخرى صِ د به جمرد اإليالم إما إذا قُ صِ التعذيب بالنار إذا قُ  ل ألن كِ شْ أي نعم هذا ما هو مُ  :الشيخ

هو ود بالتعذيب فاملقصُ  )واحدة  نملةً  هال  ( :ه منلة قالتْ ق قرية النمل وقد قرصَ فهذا اهللا عز وجل قال للذي أحرَ 
 اإلنسان جيعَ  أن ر ن رضي اهللا عنه هو مِ  أبو بكروهلذا  الحظةممصلحة أخرى اق ال لِ رَ هم باإلحْ د إيالمِ ل هذا

  مه أحرقهأن  نُِقل عنهن مجلة مَ 
  ...: الطالب
  .ةبغري هذه الطريق مكن القضاء عليهألنه رمبا أنه مي عليأنكر على : الشيخ

  ... :الطالب
  عليهوالصحابة ما أنكروا  أبو بكرل عْ مث فِ  ،له ر قِ ره الرسول مُ إذا كان ذكَ  :الشيخ
 ))من الصادقين  ا بعذاب اهللا إن كنتَ نَ تِ ه إال أن قالوا ائْ قومِ  فما كان جوابَ  (( ون الرجالأئنكم لتأتُ  :مث قال

  فما(( املستكرب املتحدي  عليهم كان هذا اجلواب جوابَ شوف والعياذ باهللا بعد هذا التوجيه واإلرشاد واإلنكار 
ها مؤخر يعين إال امسُ  )أن قالوا( )قالوا  أن إال (ما ومقد  )كان(بالنصب على أا خرب  جوابَ  )) كان جوابَ 

فعل أمر واملراد  )تِ ائْ (ا بعذاب اهللا نَ تِ ائْ  :هم بالعذاب فقالوادَ ه توع ألن  )) اهللا ا بعذابِ نَ تِ إال أن قالوا ائْ (( م قوهلُ 
 جِ عْ به هنا التـ حَ يز والت حَ ي يعين نتَ د بعذاب اهللا إن كنت ِمن الصادقين(( اك أن تأيت بالعذاب الذي وعدتنا به د 

؟ ان جواُ م وهذه اجلملة الشرطية أينع ،يهالعذاب نازل بفاعلِ  ذلك وأن  احِ بَ ن الصادقني يف استقْ إن كنت مِ  ))
 ،عليه ما سبق ه حمذوف دل ن ، وقيل إا سبقلعلم به ممِّ ا ال حتتاج يف مثل هذا الرتتيب إىل جواب لِ ّ جواا قيل: إ

ة على احملذوف فال حاجَ  لّ ان يف الكالم ما يدُ ه إذا كَ إن  :رمحه اهللا وقال القيم ابنُ ه واألصح األول وهو الذي اختارَ 
كل   ا ألن إن كنت صادقً  :هن قولِ غ مِ ن الصادقني أبلَ له إن كنت مِ  وقوهلم ،ثبَ ه نوع من العَ إىل تقديره ألن تقديرَ 

ة خبصوصها لَ أَ ا يف هذه املسْ ا لكان املعىن صادقً إن كنت صادقً  :ن الصادقني لكن لو قالأن يكون مِ  بّ إنسان حيِ 
 من الصادقني(ا أم(  أي املوصوفني بالصدق وهذا أشد  يف التحد ي فكأ اد الكاذبني ولست دَ عِ  نك مِ م يقولون إن
   انَ دُ عِ مبا تَ  انَ تِ أْ الصادقني فإن كنت منهم فَ  ِعَدادن مِ 
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 )رب( ))قال رب انصرني على القوم المفسدين  ((فـإىل اهللا عز وجل  أَ ه أن جلََ ؟ جوابُ وطلُ  ابُ وَ ماذا كان جَ 
فت الياء ذِ لياء وحُ  بايب ها رَ أصلَ  وب ألن ؟ هذا منصُ  مبنيةوبة وال ياء النداء وهي منصُ ت منها فَ ذِ منادى حُ هذه 
  .نعم نصوبًاكون ميف رب  )رب (ة ما هي ور كسها عندكم ما وهلذا أظن ختفيفً 

  ...... :الطالب
انا ألم هم يف وعيدك إي  )إن كنت من الصادقني(ا األقرب لكن كالم املؤلف ما فيه مانع إمن ب هو األقرَ  :الشيخ

ت ذفِ هنا منادى وحُ  )رب)) ( قال رب انصرني(( نا به كنت من الصادقني فيما توعدت   قالوا ائتنا بعذاب اهللا إن
ا ى أحيانً ر تتعد صَ ة نَ مادّ  م أنّ اعلَ  )) انصرني على القوم(( ه وتعاىل سبحانَ  باسم اهللاِ  لبداءةِ ا ولِ النداء ختفيفً  ياءُ 

 ))نصرناه من القوم و  (( :نع كما يف قوله تعاىلفمعناها امل )منـ(ت بد فإن تعَ  )علىـ(ا تتعدى بوأحيانً  )منـ(بِ 
وال  )منـ(ى بد عَ ا ما تتَـ وأحيانً  ،ةبَ لَ ور والغَ هُ اها الظ صار معنَ  )ىعلَ ـ(ت بوإن تعد  ،اه منهمنَ أي منعْ  همناه مِ نَ نصرْ 

وال  )من( :اهم ما قالنَ نصرْ  ))ين بِ وا هم الغالِ اهم فكانُ نَ ونصرْ  (( : كما يف قوله تعاىلْني يَـ ل املعنَـ فتشمَ  )علىـ(ب
) منـ(ت بإذا تعد  ، مطلقةً تأِيت  ةً ارَ وتَ  )ىلَ عَ ـ(وتارة تتعدى ب )نمِ ـ(ى بد تتعَ  ةً ماالت اآلن تارَ عتسا ها ثالثفلَ  )على(

 القرآن ين وهو كثري يفت األمرَ لَ مشَِ  تْ قَ لِ طْ ور وإن أُ هُ فمعناها الغلبة والظ  )علىـ(ت باء وإذا تعد ْجنَ فمعناها املْنع واإلِ 
َوِإن ُجنَدنَا *  اْلَمنُصوُرونَ  ِإنـُهْم َلُهمُ  *َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتـَُنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِليَن  ((: وهذا قال اهللا تعاىل هذا وهذا

نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اَألْشَهاُد ِإنا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة ال (( :وقال تعاىل ))اْلَغالُِبوَن  َلُهمُ  د
 ِين انصرْ " ؟ الظهور والغلبة ن أي األنواع الثالثةمِ  )على القومرب انصرين ( :هنا قال ،ها كثريةتُ وأمثلَ  ]51:[غافر))

وله وق " هءَ اب اهللا دعاني بإتيان الرجال فاستجَ اصِ العَ  )) يندِ سِ فْ على القوم المُ (( يق قويل يف إنزال العذاب بتحقِ 
ب اإلجابة فإنه جِ وْ تَـ يسْ  ل وصفٍ كُ  ل ألن س وَ ن باب التـ عليهم مِ  و عُ حال املدْ  كرُ ذِ  )انصرين على القوم املفسدين(
حال الداعي كما يف قوله  رِ كْ نها التوسل بذِ التوسل إىل اهللا عز وجل أنواع مِ  نا فيما سبق أن وقد ذكرْ  ةً يلَ وسِ  رُ عتبَـ يُ 

 رب  ((عليه  و عُ املدْ  الِ ا حبَ نَ وهُ  ]24:[القصص))ِإني ِلَما َأنَزْلَت ِإَلي ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر  َرب  (( :موسىتعاىل عن 
 :وقوله ،ور عليهمهُ ة والظ بَ لَ والغَ  لّ م والذُ هُ كَ ي إهالَ ضِ هم يقتَ إفسادَ  فإن  )انصرني على القوم المفسدين 

 املعصية سببُ  ه ألن لشيء بسببِ ري لِ وهذا تفسِ )  ينعاصِ ال (املؤلف  :بأي شيء هم مفسدون يقول )املفسدين(
 وال شك أن  ]41:[الروم)) َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي الناسِ  (( :الفساد قال اهللا تعاىل

   .ن أعظم الفساد يف األرض نعمأنه مِ  لوط قومِ  فعلَ 
   ..... :الطالب
إن شاء اهللا ح والدرس الثاين رْ ا الدرس األول ما فيه إال الش إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد إمن  يب جتيناهذا ت :الشيخ
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  .الفوائد نعم هفي
  ؟... )) ِمن أي األنواع وا اهللارُ صُ إن تنْ ((  :الطالب
وه رُ عليه وكذلك تنصُ  اءدَ االعتِ ن ه مِ نَ يعوا دِ يعين متنَ  )وا اهللارُ صُ نْ ن تَـ أَ (يشمل  يعين ،ه يشمل الثالثةالظاهر أن  :الشيخ

ور هُ هذا الظ ))  ه هللاين كل ون الد ويكُ ((  ،عنْ مَ ـال هذا ))وهم حتى ال تكون فتنة لُ قاتِ  ((ء هذا الدين ة إعَال لَ اوَ مبحَ 
   ))ين دِ سِ فْ المُ  مِ وْ ني على القَ رْ صُ انْ  قال رب  (( :نعم قال

 ة وال مَ ط اجلازِ رْ ت الش اوَ ن أدَ ه مِ هذِ  )ام لَ ( ))هذه القرية  لكوا أهلَ هْ وا إنا مُ الُ ى قَ رَ شْ ا بالبُ نَ لُ سُ ت رُ اءَ ا جَ م ولَ  ((
  ؟ ةمَ ازِ  اجلَ ْري غَ 

  الفعل مزِ ة جتَْ مَ ازِ جَ  :الطالب
يف قوله ا مَ رط كَ لش و لِ ي ما هُ فْ لنـ ت لِ م الفعل إذا كانَ ة هي جتزِ مَ غري اجلازِ  طِ رْ الش  اتِ وَ ن أدَ مِ اهللا أكرب!  :الشيخ
 لّ ها تدُ ي الفعل لكن نفِ تَ  هي ايب منهم أل رِ قَ  هم العذابُ وا لكن وقُ ذُ أي مل يَ  )) وا عذابِ وقُ ذُ ا يَ م بل ل  (( :تعاىل

 ا الة فإ ي طِ رْ ا إذا كانت شَ لنفي أم ت لِ املهم أا ما جتزم إال إذا كانَ  ،)مل(وق بينها وبني ن الفرُ مِ  اوهذ ،هعِ ق وَ على تَـ 
 :هذه القرية وقوله لِ وا أهْ ا مهلكُ ؟ قالوا إن )وملا جاءت( :ين جواب الشرط يف قولهأ، وغريها )لو(و )إذا(ثل جتزم مِ 

ارة شَ ة والبَ ارَ شَ شرى مبعىن البَ لبشرى والبُ ني لِ بِ حِ طَ صْ مُ  يْ ة أَ بَ احَ صَ لمُ الباء هنا لِ  ))بالبشرى  إبراهيمَ ولما جاءت  ((
ا واستعماهلُ  ))فبشرهم بعذاب أليم  (( :وء مثل قوله تعاىلبار مبا يسُ خْ ق على اإلِ لَ طْ تُ  ر وقدسُ هي اإلخبار مبا يَ 

؟ على ارة هو أنه يـَُؤثر على َمنشَ ه بَ ولكن وجه كونِ  ،ه ضعيفر ولكن ش م باملبَ ك ن باب التهَ ه مِ يل أن وء قِ فيما يسُ 
ما هو الدليل " ه بإسحاق ويعقوب بعدَ "  :قال املؤلف )شرىبالبُ ( :قال ر اخلرب السارّ ث ؤَ ة املخاطب به كما يُـ رَ بشَ 

 ؟وص هذه املسألةصُ شرى خُ بُ املراد بال على أن  
  )) ن وراء إسحاق يعقوببإسحاق ومِ  ااهنَ رْ فبش : (( الطالب
ون  أن يكُ اِيف نَ ر اآلية يُـ اهِ ظَ  ألن  ؛ن وبالعقابيْ دَ ى بالولَ رَ شْ ى هنا البُ رَ شْ اد بالبُ املرَ  ن ول إوهلذا ال نقُ أي نعم،  :الشيخ

  .إبراهيمر به ش ا بُ اب ِمم قَ العِ 
  ودة.هُ ى املعْ رَ شْ بالبْشَرى) البُ  .... :الطالب
وا كُ لِ هْ ومُ  )وا أهل هذه القريةا مهلكُ إن (دة ك َؤ هذه اجلمل مُ  )) ذه القريةل هَ وا أهْ كُ لِ هْ ا مُ وا إن قالُ (( نعم  :الشيخ
 اإلشارة للتعيني وكأن  )هذه( :هوقولُ  " وطلُ أي قرية  )أهل هذه القرية(اإلضافة  وحذفت النون من أجل )إن(خرب 

على مكان القوم  قُ لَ طْ تُ والقرية  ،وا إليها باسم اإلشارةعليه الصالة والسالم وهلذا أشارُ  إبراهيمن مِ  ةٌ القرية قريبَ 
ا به هذا رادً لق على هذه وهذه كما جاء يف القرآن العظيم مُ طْ ق على نفس القوم الساكنني يعين تُ طلَ هم وتُ نِ ومساكِ 
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ُ عَ وهذا والذي يُـ  أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها  (( :قوله تعاىل املعنيني السياق فمثلُ  أحدَ  ني
املراد  ))ة ن من قرية أهلكناها وهي ظالمي وكأَ  (( :ومثل قوله تعاىل ،ان القوم؟ مكَ حسني! ما املراد بالقرية ))

ه إال ج وَ السؤال ال يتَـ  ها ألن اد أهلُ از بل املرَ ليس فيه جمَ  ))القرية  لِ واسأَ  (( :أهلها وعلى هذا فيكون قوله تعاىل
ه قال أهل ان ألن ؟ املكَ ما املراد بالقرية هنا ))إنا مهلكوا أهل هذه القرية  (( :هنا يقول ،إىل عاقل يدرك وجييب

ل حىت مَ قرية يف اللغة العربية تشْ  وإال ا اسم للبلد الصغرينا أ فِ رْ يف هنا يف عُ رْ وم العُ هُ ليست كاملفْ  ، والقريةهذه القرية
ًة ِمْن  ((اهللا قرية  مساهُ  مكةن ا اهللا قرية وما هو أعظم مِ اهَ ة َمس  املدن فمك أكَرب  قـُو ْن ِمْن قـَْريٍَة ِهَي َأَشدوََكأَي

بلدك بالقرية تفزع  تيَ نعم فعلى هذا إذا مسُ  ]13:[حممد))َرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفال نَاِصَر َلُهْم قـَْريَِتَك الِتي َأخْ 
نعم  مّ هَ  أناس أهل اللغة العربية يفهمون ما ا لو كان اللي خياطبينأم  ..تفزع؟ حسب العرف نعم وتصيح وال ال

أهل (طيب نقول  ،ن القرى أي نعمها مِ عُ بَـ ينة وما يتْ يقال املدِ والقرى و اش بعد؟ ن دُ ُـ ال املقَ ولذلك عندنا اآلن يُـ 
 ))إنا مهلكوا أهل هذه القرية  (( :واوا وعللوا فقالُ رُ أخبَـ  )) ها كانوا ظالمينأهلَ  إن ((  لوطأي قرية  )هذه القرية

 وا هذا اإلهالك بقوهلملُ وعل: ))  فكافرين   : "قال املؤلف ))أهلها كانوا ظالمين  إن " فرٍ كُ   مُ لْ لم هنا ظُ الظ  مع أن 
 ))الشرك لظلم عظيم  إن  (( :قوله تعاىل اكفرً الظلم  ن كون مِ  ؟فر أفهمتما وقد يكون غري كُ الظلم قد يكون كفرً 

 َوالِذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا ((م غري كفر لْ ن كون الظ طيب ومِ  ))والكافرون هم الظالمون  (( :وقوله
ا الظلم ني نعم فإذً قِ ؟ املت هذه يف سياق صفة َمن ]135:[آل عمران)) فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِبِهمْ  َأنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللهَ 

ُ عَ والذي يُـ  ،هونَ يراد به ما دُ  به الكفر وتارةً  رادُ يُ  تارةً  ل على بعض شكِ املراد هو السياق وهلذا يف احلقيقة قد يُ  ني
اللغة العربية مملوءة  وقالوا هذا غري معقول ألن  ازٌ القيم أن يكون يف اللغة العربية جمَ  اإلسالم وابنِ  شيخِ  ارُ الناس إنكَ 

كالم   هَ ف وجْ السياق هو الذي حيدد املعىن عرَ   بالسياق وأن اها إال د معنَ د حَ األلفاظ ما يتَ  ر أن ن تدب بااز لكن مَ 
قول  :ا على ثالثة أقوالوالناس يف هذه املسألة كما ذكرنا لكم سابقً  ،همم وغريِ شيخ اإلسالم رمحه اهللا وابن القي

 فيه جماز يف اللغة العربية والقول الثاين ،اه ما فيه جماز يف اللغة العربية أبدً أن : والقول  ،ةلكن ال جماز يف القرآن خاص
كل إن   :قال -يت امسهنسِ - ن علماء اللغة ء مِ الثالث فيه جماز يف القرآن ويف اللغة العربية حىت إن بعض العلما

نعرا على أا مفعول به واملفعول به ال بد أن يكون  )قوًال ( فإن قوًال  : قلتُ ك إذا قلتجماز نعم فإن كلها اللغة  
ه ون كل الكالم يقولون كلفُ قلت قوال جماز نعم ويصرِ  :ى فيكونريُ ب ى حىت يقع عليه الفعل والقول ما هورَ ا يُـ شيئً 

اره شيخ اإلسالم واب يف هذه املسألة ما اختَ هذا مبالغة أي نعم فالص  , أعوذ باهللاجماز ما يف اللغة شيء حقيقي
 له بل ال يتحَ  تْ قَ لِ خُ   ذاِيتّ هلا معَىن  ليسالكلمات  وأن د معناها إال بالسياقد.  

  ليس من األمور اهلامة مسائل العقل. ..... :الطالب
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 ]29:[العنكبوت))الصاِدِقيَن  اَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا اْئِتَنا بَِعَذاِب اللِه ِإْن ُكنَت ِمنَ َفَما كَ   (( :الشيخ
  ؟ل اآليةو ائد أَ نا فو ن هذه اآلية حنن ذكرْ يستفاد مِ 
  : ال.الطالب
   .. ؟ما كتبتر آخِ  وش :الشيخ
  .هؤالء القوم واستكبارهم و تُـ يان عُ بَ  ))وا الُ ه إال أن قَ ومِ قَ  ابَ وَ فما كان جَ  ((ة لَ مْ ه اجلُ ذِ ن هَ ستفاد مِ طيب يُ 

  )). ائتنا بعذاب اهللا((  :مهلِ وْ قَ اب اهللا لِ ذَ ن عَ هم مِ رَ ا قد حذ لوطً  اللة على أن ا الدّ ها أيضً ن فوائدِ ومِ 
اإلنذار قد يكون ال بد  رت ألن ذرت نف ا أنا وال يقول أين إذَ رً ذِ نْ ا ومُ رً ش بَ مُ  وعُ ه ينبغي للداعية أن يدْ ن فوائدها أن مِ 

  .منه
 جمَُ  ومن فوائدها أن دخِ د اإلميان باهللا ال يُ ر قِ هؤالء كانوا مُ  ل اإلنسان يف اإلميان فإن بعذاب اهللا((  م:ين باهللا لقوهلر 

  .ه هذا يف اإلميانا ال يدخلُ رً بـ دَ ا مُ للخليقة رب  بأن من ؤْ نسان يُـ اإل كون  وليس جمرد ))
قال: (إن كنت  هه ألن ن لَ و بُ م مكذ أ  فوائدهان م مِ ؟ نعَ ن. (إن كنت ِمن الصادقني) فيها فوائدن فوائد اآلية أومِ 

  من الصادقني) فهو أشد، نعم يا غامن؟
  .... :الطالب
قولِه لكن على  بناءً  يعين  معهم قالوا هكذا تنزال  نعم رمبا نقول إال إ، هذا هو األصل و يُدل على هذا ،ال :الشيخ

  .الكالم على ظاهرهأن األصل 
  .... :الطالب
على اإلنسان إَذا  قبِ طَ الصدق وصف ينْ  غ ألن ن الصادقني أبلَ أمس إن كنت مِ ناه اللي ذكرْ هو هذا  :الشيخ

  ا.اتَصف به دائمً 
  ...... :الطالب
  نعم  :الشيخ
 تورة اإلنسان مهما علَ رُ ضَ  تفاد ِمن هذه اآلية الكرميةيس ))ني على القوم المفسدين رْ انصُ  رب  قالَ  ((طيب 

  .هإىل رب  تهلَ منزِ 
ن ال مَ  وت علمه ألن بُ م ثُـ زِ لْ عاء اهللا يستَـ ها معكم دُ نا نعد ا لعل ورً مُ م أُ زِ اء اهللا يستلْ عَ ه الدعاء ودُ إثبات ما يستلزمُ ا ثانيً 
ات كذلك إثبَ   م؟ يستلز ا إثبات السمع أليس كذلكزم أيضً ويستل ،يعِ  مبا دُ ى وال يستطيع أن يأِيت عَ دْ م ال يُ يعلَ 
ل هذه ساعدين جزاك اهللا خري على محَْ قلت  لّ شَ ا أو أَ نً مِ ا زَ ت شخصً يْ ى لو رأَ عَ دْ ا يُ ر مدِ قْ ن ال يَـ مَ  ة ألن رَ دْ القُ 
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؟ ى منه ايش بعدشَ ى بل خيُ عَ دْ م ال يُ رحَ ن ال يَ مَ  ؟ ألن اَحلُموَلة على رأسي ميكن؟ طيب تستْلزِم أيًضا الرْمحة وال ال
  ،ى نعمعَ دْ ل فال يُ م ؤَ ن ليس بكرمي ال يُـ مَ  م ألن رَ تستلزم الكَ و 

  : ما يدخل يف الرمحة؟الطالب
أن  ك ال شَ نعم م و ي لكن ما يصري عنده كرَ ؤذِ ا حبيث ال يُ حيم قد يكون رحيمً من الرمحة الر  صّ ال هو أخَ  :الشيخ

  .خصّ أ إمنا هو محةن الر الكرم مِ 
  ؟ر ما يستلزمهالبصَ  :الطالب
  ؟مهزِ لْ  ما يستلزم البصر ملاذا يستَـ ال :الشيخ

  كيف جييب وهو ال يراه  :الطالب
  : كيف؟الشيخ

  ؟يف شرق األرض أوهنا مثًال يكون موجود  يعين قد :الطالب
دك لكن ساعَ  كداعِ سَ ن يُ ى أت أعمَ وْ ك دعَ ع عليه لكن لو أن نِ تَ اهللا عز وجل ألن األمر ممُ با منثل مدعنا  : الشيخ

ر نعم صَ الدعاء البصر قد تكون إجابة بدون البَ  ةِ م إجابَ ن الزِ وهو ليس مِ  ،ما أجاب ... ه يقرأ لك اخلطلو دعوتَ 
اهللا  م لوال أن زِ ه ما يستلْ ي فهو قريب لكن عِ كر أنه إذا دُ يح اهللا ذَ ؟ صحِ نعم هذه معروفة صح الُقْرب يستَـْلزِم هذاأي 
ال ما هو يف كل  ،عىدْ د أنه يُ ر جَ اه ما أثبتا القرب مبُ ه قريب ممن دعَ نا أن ه أخربَ نا هذا لوال أن ذا ما أثبتْ نا أخربَ 

لكن حنن نريد ما م القوة زِ لْ تَـ و يف هذا املكان رمبا يسْ دّ ة يف مقابلة اخلصم والعُ و لكن القُ ما هو كذلك،  ...مكان 
ن ر لإلنسان عند التأمل أكثر مِ الذي ذكرنا ورمبا يظهَ  هذا حال يكفي على كل ، طيباه الدعاء مطلقً مُ يستلزِ 
  .ذلك

  .))على القوم المفسدين  (( :هن اإلفساد يف األرض لقولِ اللواط مِ  ن فوائد هذه اآلية أن مِ 
على قومي مع أنه يف  :ومل يقل ))على القوم  (( :ن قولهؤخذ مِ أ تا ترب لوطً  ن ألمنهم  ؤِ ر بَـ الت ور هُ ن فوائد اآلية ظُ ومِ 

 :و عليه الصالة والسالم قاللكن هُ  ))فما كان جواب قومه  (( ))ا إذ قال لقومه ولوطً  ((األول يضاف إليه 
  .منه التربؤ ه وهذا ظاهرٌ نفسِ  هم إىلفْ ضِ على القوم ومل يُ 

ح أن  يصلُ ال إاء النداء و ف يَ حيذِ م اهللا و باسْ  أَ أنه ينبغي للداعي أن يبدَ  )) رب انصرني((  :ومن فوائد اآلية يف قوله
 يمُ  ( :كما قال النيب عليه الصالة والسالم  تقول يا رب طيب )يا رب  يديه إلى السماء يا ربّ  د.  

ِإن َأْهَلَها   َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ  اَوَلما َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـَْراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا ِإنا ُمْهِلُكو  (( :مث قال سبحانه وتعاىل
  .]31:[العنكبوت))َكانُوا ظَاِلِميَن 
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  ..... :الطالب
هم ن صالحِ س مِ أُيِ الدعاء على القوم إذا  منها جوازُ  ادُ ستفَ هذه فائدة مهمة يُ و ا أيضً  نعم صح يستفاد منه :الشيخ

 ا وهلذا لَ ا بالغً وا متردً دُ ومتر ائتنا بعذاب اهللا(ا قالوا م(  عليه  نوحوأيضا  ،يندِ رين على القوم املفسْ رب انص :وه قالحتد
والنيب عليه  ]26:[نوح))اْلَكاِفرِيَن َديارًا  َوقَاَل نُوٌح َرب ال َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمنَ  (( :الصالة والسالم قال
د ألن قي  ولكن الرسول عليه الصالة والسالم ) يوسف يّ نِ ين كسِ نِ ها عليهم سِ اللهم اجعلْ  ( :الصالة والسالم قال

  ؟ر يف الدعاء عليهمانصرين على القوم املفسدين هو ظاهِ  رب  :هقولَ  ؟ سبع سنوات مع أن كم  يوسفسين 
   .رنصَ أن يُ  دعاا يلزم ألنه مل :الطالب

جمرد  الإو  ائتنا بعذاب اهللا :موه به وهو قوهلد عليهم مبا حتَ  رَ صْ د الن نا أنه يقصِ لنا اآلية وجدْ ه إذا تأم لكن  .. :الشيخ 
اهللا فهذا هو  ابِ ائتنا بعذَ  :ا كانوا قالوام لكنه لَ  ،ه دعا عليهمعلى أن  لّ ما تدُ  )انصرين على القوم املفسدين( :قوله

   هم بهدَ فيما توع  ر صدقُهالنصر عليهم أن يظهَ  .إن كنت من الصادقني :النصر عليهم قالوا
َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة ِإن َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن  ابِاْلُبْشَرى قَاُلوا ِإنا ُمْهِلُكو َوَلما َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـَْراِهيَم  ((
إنا  ((ن قول الرسل ؟ مِ ِمن أين نأخذه وطلُ عاء اهللا أجاب دُ  يف هذه اآلية دليل على أن  ]31:[العنكبوت))

  .))مهلكوا أهل هذه القرية 
 جاعل  ((ويف القرآن يف سورة فاطر  ))ت رسلنا ولما جاءَ  (( :هة رسل لقولِ املالئك ومن فوائدها إثبات أن

ن هو ن املالئكة مَ مِ  ؟ الظاهر هذا ألن سًال منهم ر  ول أو أن سُ كل ملك فهو رَ   وهل املراد أن  ))المالئكة رسال 
  .هم اهللالُ سِ ن يرْ هللا ساجد ومنهم مَ  عٌ م راكِ قائِ 

 َال ك خبِ ق على البشر وامللَ لَ طالرسول يُ  ومن فوائد اآلية أن ِيب ف الن لَ طْ ه ال يُ  فإن ون الرسول أعمّ على البشر فيكُ  ق إال 
 إنه لقول رسول كريم (( :ويف القرآن الكرمي قال اهللا عز وجل عنه ،كلَ لمَ يعين يكون للبشر ولِ  متعلقهن حيث مِ 
 ما وما هو بقول شاعر قليًال * لقول رسول كريم ه إن  ((ويف اآلية الثانية  ))عند ذي العرش مكين  ةٍ و ذي قُـ  *

  .د صلى اهللا عليه وسلمم والثاين حمَُ جربيل ل يف سورة التكوير فالرسول األوّ  ))تؤمنون 
 بالبشرى(( ؟ ِمن أين تؤخذد ح بالولَ ن طبيعة البشر الفرَ مِ  ومن فوائد اآلية أن .((  

ن ل مِ م ن الكُ راهيم عليه الصالة والسالم مِ بْ ؟ فإِ أليس كذلك رتبةال املم كَ ناِيف ال يُ بالولد  حَ الفرَ  ن فوائدها أن ومِ 
  .المَ نايف الكَ الفرح باألوالد يُ  إن  :قالم فال يُ  حَ ِر ر باألوالد وفَ شَ بْ الرسل ومع ذلك استَ 

م أرواح إ  :ولعاه بعضهم فكيف نق كما اد ا أو عقوًال أجسام وليسوا أرواحً  املالئكة ن فوائد اآلية إثبات أن ومِ 
ه ستمائة جناح لَ و  النيب صلى اهللا عليه وسلمنعم وجربيل رآه  ،ولونون ويذهبون ويقُ ة ويأتُ حَ ول وهم هلم أجنِ قُ وعُ 
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واهللا  آدمبين ة ما ليس لِ و ة والقُ ف ن اخلِ فيها مِ  فإن  آدمام بين سَ ام ليست كأجْ سَ ولكن نعم هذه األجْ  ،األفق د قد سَ 
بصورة رجل و  يبية الكلْ حْ دِ بصورة  جربيلغري الصورة األصلية مثل ما جاء  رٍ وَ هم على صُ لُ قد جيعَ سبحانه وتعاىل 

ألن  بـََعد الذين يقرون م- م ، كذلك اجلن قال بعض الناس إهشديد سواد الشعر إىل آخرِ  بالثيا ضشديد بيا
م أرواح وليسوا باجلن لكن قال إ ر ن أقَـ مَ ن الناس ومِ  ،بال ريب كفرٌ   اجلن  ارُ ن أنكر اجلن وإنكَ مَ  ِمن الناس

م كل عظم لكُ  (ه احلديث فيت ون كما ثبَ م يأكلُ أل  تعنياملام م أجسَ والصحيح أ  ،أا وهذا أيضا خطَ أجسامً 
املالئكة أجسام وليست  يد أن هذه اآلية نستفِ إًذا ِمن طيب  )ا ما يكون لحمً  ونه أوفرَ اسم اهللا عليه تجدُ  رَ كِ ذُ 
  .ومعاٍن وعقول نعم رد أرواحٍ جم

   ... :الطالب
ا ن نور املالئكة لكن ما نقول منار وخلقوا مِ الن وا مِ قُ لِ م خُ نقول صحيح أَ  نريانية؟ ما .. نوريما نقول  :الشيخ

يلزم  ؟ ما الوال  .. وال.. طني ومع ذلك ال  الق مِ ا فاإلنسان خُ ع شِ ن النور وال يكون مُ لق اإلنسان مِ ندري قد خيُ 
  .نعم

  ... :الطالب
  ؟سجود ايش : الشيخ

  : سجود املالئكة.الطالب
وهلذا جاءت  لوطة من لَ زِ نْ م مَ عليه الصالة والسالم أعظَ  إبراهيم ن فوائد اآلية أن طيب ومِ  هم معناما : خالشي

 وأخربُ املالئكة إليه أوال  ّم مهلكوا أهل هذه القريةوه بأ.  
 ))ا قال إن فيها لوطً  (( :ح وغري الصاحل لقولهالِ ل الص مَ شْ ا جاء يَ اهلالك يف األصل إذَ  ا أن ية أيضً ومن فوائد اآل

 ل اجلميع ما نَـ مَ شْ ه يَ فلوال أن هُ هَ بـ قل رب إما تريني  ((ا على ذلك صرحيً  لّ اهللا تعاىل ذكر ما يدُ  م على هذا بل إن
  .هي عندكم ))ما يوعدون رب فال تجعلني في القوم الظالمين 

   .... :الطالب
وا نُ يـ بَـ  م سيهلكوا هذه القريةوا بأ رُ ا أخبَـ م املالئكة عليهم الصلوات والسالم لَ  ن فوائد اآلية أن مِ  اطيب إذً  :الشيخ

  .))ها كانوا ظالمين أهلَ  إن  (( :يف قوهلم إبراهيم ن ئِ مَ ن أجل أن يطْ بب مِ السّ 
م حقيقة هُ كُ لِ هْ الذي يُـ  ألن  ))هذه القرية  ا مهلكوا أهلِ إن  (( :لقولهه إضافة احلكم إىل سببِ  ن فوائدها جوازُ ومِ 

ا ا شرعً ه إذا كان معلومً الشيء إىل سببِ  ةُ افَ لكن إضَ  ))ن قرية أهلكناها وهي ظالمة وكم مِ  (( :اهللا كما قال تعاىل
   اس أو حِ 


